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 المستخلص
كم شمال محافظة بابل والتي تضم قطیعا من أبقار ھولشتاین فریزین ,شملت  50اجریت الدراسة في محطة الفیحاء الواقعة 

. ثمانون مشاھدة (عینتان لكل بقرة) لكل صفة من صفات الدم لنفس 2012-2011بقرة للمدة من  40سجالً لـ  200الدراسة 
, بھدف التنبؤ باألداء األنتاجي والتناسلي بواسطة عدد من صفات 2012كانون اول) من عام  -األبقار لمدة خمسة أشھر (آب 

الفطام وعدد التلقیحات الالزمة  الدم بعد دراسة تأثیر العوامل الثابتة في الصفات المدروسة (الوزن عند المیالد والوزن عند
كغم على التوالي ووصل معدل التلقیحات الالزمة  76.63و 29.17لألخصاب) اذ بلغ متوسط الوزن عند المیالد والفطام 

تلقیحة/بقرة .كان لتسلسل والدة األم تأثیر معنوي في الصفات األنتاجیة ,اذ سجلت األمھات بعد الوالدة الثالثة  1.12لألخصاب 
) في الوزن عند المیالد الصالح التلقیح الطبیعي (P<0.05ل وزن عند المیالد ووزن عند الفطام واثر نوع التلقیح معنویاً افض

في حین لم یتأثر الوزن عند الفطام بنوع التلقیح .اظھرت النتائج ان اقل عدد للتلقیحات الالزمة لألخصاب كان عند الوالدة الثالثة 
) في عدد التلقیحات الالزمة لالخصاب ولصالح األبقار الملقحة اصطناعیاً. بین (P<0.05راً معنویاً ،اظھر نوع التلقیح تأثی

) على مستوى الكلوكوز في الدم .اتضح ان (P<0.01الوزن عند المیالد والوزن عند الفطام انحداراً موجباً وعالي المعنویة 
) على مستوى الكلوكوز وعلى ھرمون محفز الجریبات (P<0.05 انحدار عدد التلقیحات الالزمة لالخصاب سالباً ومعنویاً 

Follicle Stimulating Hormone (FSH)  وموجب وعالي المعنویةP<0.01) على مستوى ھرمون الحلیب (
Prolactin).( 

 

Abstract 
The study was conducted at Al-Faihaa station( 50 km north of Babil),the station had a herd of 

Holstein Friesian cows, and included 200 records of 40 cows ,over period lasted from 2011 till 
2012, 80 viewer (2 samples/cow) for every characters from blood parameters belonged to same 
cow for five months (August to December) 2012 to predicting of number of production and 
reproduction traits through number of blood parameters after study effect of fixed factors on 
traits [birth weight (BW), weaning weight (WW) and services per conception (SPC)] .The over 
all means of  BW ,WW 29.17 and 76.63 kg respectively and average of SPC reach to 1.12 
service. parity had significant effect on productive traits .The dams after third calving record best 
BW and WW .Type of services was significant (P<0.05) on BW and surpassed to natural service 
while WW had no effect by type of services .the  results  showed was lower SPC on third calving 
.The type of services had  significant effect  ( P<0.05) on SPC and trend of the artificial services 
cows .Regreesion coefficient of BW was positive and highly  significant( P<0.01) with level of 
blood glucose .Regression coefficient of BW and WW were positive and highly 
significant(P<0.01) With level of blood glucose Regression coefficient of SPC was negative and  
significant ( P<0.05) with level glucose and FSH hormone and positive and highly significant 
(P<0.01) with prolactin hormone. 

 

 المقدمة 
 

تعد الثروة الحیوانیة من الركائز المھمة لألقتصاد الوطني وتشكل األبقار المصادر الرئیسیة لھذه الثروة الھمیتھا الكبیرة في 
قل ري لألبقار من خالل تشخیص المعوقات والتي تعلالتناسوان تحسین األداء (1) انتاج الحلیب ومشتقاتھ وتوفیر اللحوم الحمراء 

ولتحسین األداء االنتاجي  ).2مھمة في زیادة العائد األقتصادي لمشاریع تربیة األبقار(العوامل من التطویر الثروة الحیوانیة , 
مثل تسلسل الوالدة ونوع التلقیح وتاثیرھا في صفات النمو واألنتاج والتناسل وأستخدام  والتناسلي البد من دراسة بعض العوامل
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ان العوامل البیئیة المتمثلة بعمر  .)4وكذلك قیاس بعض الصفات الدمویة ذات العالقة باإلنتاج والتناسل ( )(3األنتخاب غیر المباشر
المھمة التي یجب اخذھا بنظر األعتبار لتقدیر المعالم الوراثیة في برامج  األم والمؤثرة في الوزن عند المیالد والفطام من العوامل

األقتصادیة المھمة كالكفاءة  ولتحسین مشاریع تربیة األبقار یجب األخذ بنظر األعتبار تأثیر عمر األم في الصفات )(5األنتخاب 
دراسة العالقة بین الصفات الكیموحیویة والقابلیة األنتاجیة وفي الدراسات الحدیثة تم  ).(6جیة والتناسلیة المتمثلة بالخصوبة ااألنت

تأثیر بعض العوامل المؤثرة في الصفات األنتاجیة التناسلیة وعالقة بعض لبیان  تھدف الدراسة الحالیة ).(7والتناسلیة لألبقار 
 عالم.صفات الدم باألداء األنتاجي والتناسلي من خالل تعدد معامل األنحدار واألرتباط في الم

 

 المواد وطرائق العمل
  

كم شمال محافظة بابل ،ُجمعت البیانات  50التي تبعد حوالي  منطقة جبلة في  الواقعة أجریت الدراسة في محطة أبقار الفیحاء
وكانت  2012و 2011فیما یخص سجالت النمو واإلنتاج والتناسل للسنوات  فریزینبقرة نوع ھولشتاین  40لـ  ةمحطة والعائدالمن 

ولعدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب ، كما تم تثبیت تسلسل الوالدة ونوع التلقیح، أما صفات  عند المیالد والفطام سجال للوزن 200
ُسحب الدم من الحیوانات بعد شھرین من الوالدة ثم سحبت العینة  إذ عینة دم), 80الدم المقیسة فقد أخذت بواقع مكررین لكل بقرة (

ملیلتر من الورید الوداجي بعد تعقیم المنطقة  10ثالثة أشھر من العینة األولى وباستخدام محاقن طبیة معقمة  بسعة  الثانیة بعد
 (Ethyl Diamine Tetra Acetic acid; EDTA) بوساطة الكحول ووضع الدم في أنابیب اختبار تحتوي على مانع التخثر  

فصل الدم إذ تم كم عن المحطة)  10(تاج الحیواني في الكلیة التقنیة / المسیب نقل الدم إلى مختبرات قسم تقنیات اإلنوبعدھا 
دقیقة, وعزل مصل  15دورة / دقیقة لمدة  3000  بسرعة (Hettich centrifuge-Germany)باستعمال جھاز الطرد المركزي 

. تم تقدیر تركیز الكلوكوز ملیلترات وحفظت بالمجمدة لحین إجراء الفحوصات  5ووضع في أنابیب خاصة ومرقمة سعة  الدم
من خالل الطریقة الضوئیة بواسطة    AccuBind Kit- USAوالكولیسیترول والبروتین الكلي بأستعمال عدة تجاریة من شركة

نانومیتر للكلوكوز والبروتین  546وبطول موجي  (Spectrophotometer – PD303- Germany)جھاز المطیاف الضوئي 
أما تركیز ھورموني محفز الجریبات والحلیب فقد استعملت في تقدیرھما عدة تجاریة من  ،نانومیتر للكولیسیترول 500الكلي و

 Linked Enzyme Immunesorbintوالتي تعتمد على قیاس كثافة اللون بواسطة جھاز RANDOX-Kit–England شركة
Assay (ELISA) (Metrertch–Germany)   نانومیتر.  450وبطول موجي 

 

 التحلیل اإلحصائي
 

لدراس�ة  (8)) ض�من البرن�امج اإلحص�ائيGeneral linear model – GLMاس�تعملت طریق�ـة األنم�وذج الخط�ي  الع�ـام (
تأثیر تسلسل الوالدة ونوع التلقیح في صفات النمو المدروسة (األنموذج الریاض�ي األول) وت�أثیر تسلس�ل ال�والدة ون�وع التلق�یح وف�ي 

متع��دد  (9)قیح��ات الالزم��ة لإلخص��اب (األنم��وذج الریاض��ي الث��اني)، وقورن��ت الف��روق المعنوی��ة ب��ین المتوس��طات باختب��ار لع��دد الت
ل االنحدار واالرتباط في نفس البرنامج لدراسة بع�ض العالق�ات ب�ین الص�فات المدروس�ة وإیج�اد مع�ادالت الخ�ط الحدود, وقدر معام

 المستقیم السیما انحدار كل صفة من صفات النمو واإلنتاج والتناسل على كل صفة من صفات الدم المقیسة.
 یح وجنس المولود في صفات النمو المدروسة.األنموذج الریاضي األول: للتحري عن تأثیر تسلسل الوالدة ونوع التلق

 

Yijkl = µ + Pi + Tj + Sk + eijkl 
 إذ إن:
Yijkl  قیمة المشاھدة :l  العائدة لتسلسل الوالدةi  ونوع الوالدةj  وجنس المولودk. 

µ .المتوسط العام للصفة المدروسة : 
Pi  .(إذ شملت الدراسة أربعة تسلسالت للوالدة من األولى إلى الرابعة) تأثیر تسلسل الوالدة : 
Tj  .(طبیعي أو اصطناعي) تأثیر نوع التلقیح : 
Sk  .(ذكر أو أنثى) تأثیر جنس المولود : 

eijkl  الخطأ العشوائي الذي یتوزع طبیعیا بمتوسط یساوي صفراً وتباین قدره :δ2e. 
الریاضي الث�اني: للتح�ري ع�ن ت�أثیر تسلس�ل ال�والدة ون�وع التلق�یح ف�ي إنت�اج الحلی�ب الی�ومي والكل�ي وف�ي ع�دد التلقیح�ات األنموذج 

 الالزمة لإلخصاب.
Yikj = µ + Pi + Tj + eijk 

 

كون�ھ  والرموز في ھذا األنموذج ھي كما وردت في األنموذج الریاضي األول، وقد وضع األنموذج الریاضي الث�اني بش�كل منفص�ل
 ال یحتوي على تأثیر الجنس.

 

 النتائج والمناقشة : 
 

 بلغ المعدل إذ فضال عن صفات الدم,  والتناسل اإلنتاج) المتوسطات العامة والخطأ القیاسي لصفات 1جدول (التضح من ی
سبب انخفاض معدل  إن. 11) ( وھذا اقل مما وجده 10)( إلیھ  وھذا المعدل مقارب لما توصلكغم  29.17عند المیالد  للوزن

وتدھور  اإلدارةالمركزة وسوء  األعالفوقلة  ملمن الح األخیرة األشھرفي  ةسوء التغذیة وخاصل قد یعزى الوزن عند الوالدة
لما توصل  اً مقاربوھذا  ھولشتاین فریزین, ألبقاركغم  76.63 التراكیب الوراثیة للقطیع. بلغ الوزن عند الفطام في ھذه الدراسة

وكذلك  أمھاتھاالحلیب عند  إنتاجانخفاض  إلىیعود في المحطة سبب انخفاض الوزن عند الفطام  إن .13)( وجدهما مواقل  12)(إلیھ
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في قطیع الدراسة  لإلخصابعدد التلقیحات الالزمة  وبلغ ,علیھا العجول تتغذىالتي  لألعالف المركزة ةملالمك األعالفافتقار 
ارتفاع الخصوبة وقلة عدد التلقیحات الالزمة  یعود قد ).14(وتختلف مع  6)( إلیھلما توصل النسبة متقاربة  وھذه تلقیحة 1.12

لھ بالوقت المناسب من ثیران ذات كفاءة عالیة واستعما استخدام إلى یرجعاستخدام تقنیات التلقیح االصطناعي الذي  إلى لإلخصاب
 .دورة الشبق

 

 الخطأ القیاسي للصفات المدروسة± المتوسط العام  )1(جدول
 

 الخطأ القیاسي± المتوسط العام  عدد المشاھدات الصفات
الصفات 
 اإلنتاجیة

 0.42±  29.17 200 (كغم)الوزن عند المیالد 
 0.51±  76.63 200 (كغم)الوزن عند الفطام 

الصفات 
 0.04±  1.12 200 عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب التناسلیة

الصفات 
 ویةالدم

 1.90±  65.13 80 ملغم/ دیسیلترمستوى الكلوكوز  
 1.2±  67.52 80 غم/ لتر البروتین الكلي

 2.52±  122.27 80 ملغم/ دیسیلتر  كولیسیترولال
 0.42±  2.03 80 نانوغرام/مل محفز الجریبة ھرمون

 1.02±  3.02 80 نانوغرام/مل حلیبھرمون ال
  
الوالدة  ذات األبقار تفوقت إذ) في الوزن عند المیالد, p >0.05(اً معنوی اً تأثیرلتسلسل الوالدة  نأ) 2جدول (المن  یتضح 

و 29.92 إلى األوزانووصلت  بالوزن عند المیالدولكنھا لم تختلف عن الرابعة  والثانیة األولىالوالدة  مثیالتھا ذات الثالثة على
ازدیاد الوزن عند الوالدة  إن. 17) ) وتختلف مع (16و 15(مع فق تعلى التوالي, وھذه النتیجة تكغم  29.02و  28.62و  29.12

الحجم  إلىالرابعة والرحم یصل  أوعمر النضج الجنسي عند الوالدة الثالثة  إلى األموصول سبب ب , قد یكونمع  تقدم تسلسل الوالدة
في  أجنتھاصغیرة العمر تشارك  اإلناثأن  الفعالیات الفسلجیة باالنخفاض مما ینعكس على وزن الموالید كما تبدأوبعد ذلك  األمثل

 إذ) في الوزن عند المیالد, p >0.05( اً معنوی اً تأثیرلنوع التلقیح  نأوبین الجدول  ).18( نموھا وتطورھا فسلجیاالغذاء لعدم اكتمال 
كغم  28.32و  29.68 والذي بلغلتلقیح الطبیعي على االصطناعي في معدل الوزن عند المیالد ا للموالید الناتجة من كان التفوق

استخدام إلى  الطبیعي). وقد یعزى سبب تفوق وزن الموالید عند استخدام التلقیح 19و11على التوالي وھذه النتیجة لم تتفق مع (
 0.05( اً معنوی اً ن تسلسل الوالدة تأثیرأجدول الضح وأو  لمحطة.وعدم وجود مراكز للتلقیح االصطناعي قریبة من اثیران منتخبة 

< pإذ تفوقت الموالید الناتجة من الوالدة الثالثة على مثیالتھا من الوالدة الرابعة والثانیة واألولى  ,) في صفة الوزن عند الفطام
واختلفت مع  20)مع ( تتفقكغم على التوالي وھذه النتیجة  75.76و  76.22و 76.35و 78.22بالوزن عند الفطام وبلغت األوزان 

البیئیة المحیطة  تطور األم من الناحیة الفسلجیة وتكیفھا مع الظروف الى. یعزى سبب زیادة وزن الفطام مع تقدم تسلسل الوالدة 1)(
معنوي في معدل الوزن عند الفطام  تأثیرلم یكن لنوع التلقیح  )21التناسلیة ( تھابھا السیما الوالدة الثالثة, إذ تكون األمھات بقمة كفاء

التوالي وھذه  على كغم 76.22و  77.85بلغ  إذتفوق التلقیح الطبیعي على االصطناعي في الوزن عند الفطام, على الرغم من 
 أعلىلناتجة من التلقیح الطبیعي الوزن عند المیالد كان لدى الموالید ا أن إلىعزوا سبب ذلك  والذي) 23و 22( النتیجة تختلف مع

أیضاً جدول ال وبین الموالید الناتجة من التلقیح االصطناعي في ھذه الدراسة مما انعكست ایجابیا على الوزن عند الفطام. منمعنویا 
الوالدة  علىالوالدة الثالثة والثانیة   تفوقت)  في عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب, إذ >p 0.05( اً معنوی اً الوالدة  تأثیرلتسلسل  نأ

واختلفت مع  (24)تلقیحة على التوالي وھذه النتیجة تتفق مع  1.22و  1.08و  1.01وبلغ العدد وأن لم تختلف مع األولى الرابعة 
 تعاني سنة أي بقمة كفاءتھا التناسلیة بینما 4.5إلى  3.5عند الوالدة الثانیة والثالثة تكون األبقار بعمر  انھ وقد یعزى سبب ذلك (25)

األبقار عند الوالدة األولى من إجھاد فسلجي ربما ینعكس على حالتھا التناسلیة أما األبقار المتقدمة بالعمر فإنھا ذات مقاومة 
 اً معنوی اً تأثیرلنوع التلقیح  نأوأوضح الجدول  ،لیة مما ینعكس على قابلیتھا التناسلیةمنخفضة لإلمراض وخاصة األمراض التناس

)0.05 p< قحة طبیعیا في عدد التلقیحات ملقحة اصطناعیا على الملال األبقارتفوقت  إذ, لإلخصاب) في عدد التلقیحات الالزمة
 إن (27)مع  مختلفةو (26) مع ناحیة المعنویة النتیجة منعلى التوالي وتتفق ھذه % 1.10و  1.02 توبلغ لإلخصابالالزمة 

نوعیة ال يصطناعي ذاالتلقیح الاستخدام  ھو لإلخصابسبب تفوق التلقیح االصطناعي على الطبیعي في عدد التلقیحات الالزمة 
والتناسل وكذلك استخدام التلقیح االصطناعي بالوقت المناسب من دورة  اإلنتاجثیران ذات كفاءة عالیة من ناحیة  إلىتعود وجیدة ال

 خبرة باستعمال التلقیح االصطناعي بالمحطة. ويین متخصصین وذملالشبق مع وجود عا
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 ) تأثیر تسلسل الوالدة ونوع التلقیح في الصفات اإلنتاجیة والتناسلیة2جدول(

 القیاسي)الخطأ ± (المتوسط العام 
 

 
  العوامل المؤثرة

 عدد المشاھدات

 الخطأ القیاسي± المتوسط 

عدد التلقیحات الالزمة  الوزن عند الفطام الوزن عند المیالد
 تسلسل الوالدة لإلخصاب

 b 75.76  ±0.82 b 1.16   ±0.08 ab 0.53±  28.62 77 األولى
 b 76.22  ±0.32 b 1.08  ±0.04a 1.41±  29.02 45 الثانیة
 a 78.22  ±0.66 a 1.01  ±0.00a 0.32±   29.92 21 الثالثة
 ab 76.35  ±1.07 b 1.22  ±0.06b 0.53± 29.12 57 الرابعة

 نوع التلقیح
 a 77.85  ±0.42 a 1.10  ±0.04b  0.36±  29.68 146 طبیعي

 b 76.22  ±0.74 a 1.02  ±0.01a 0.62±  28.32 54 اصطناعي
 ).P<0.05التي تحمل حروفاً مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنویا فیما بینھا (المتوسطات 

 

ك�ان انح�دار ال�وزن عن�د الم�یالد عل�ى  إذ) انحدار صفة الوزن عند الم�یالد عل�ى ص�فات ال�دم المدروس�ة, 3جدول(الیتضح من 
وزن الم�یالد ی�زداد بمق�دار  أن إذلك�ل دیس�یلتر,  غ�مملكغ�م / 0.042ھ ملوبلغ معا>p) 0.01وعالي المعنویة( اً مستوى الكلوكوز موجب

 أنأي  0.41التحدی�د بمعادل�ة الخ�ط المس�تقیم لھ�ذه العالق�ة  م�لوبل�غ معاواح�د  غ�مملكغم عن�د زی�ادة مس�توى الكلوك�وز بال�دم  0.042
ن تركیز الكلوكوز إذ بین أ (29)ختلف مع تو (28) النتیجة تتفق مع % من الوزن عند المیالد وھذه41 یفسرمستوى الكلوكوز بالدم 

 وی�ةل�م یك�ن انح�دار ال�وزن عن�د الم�یالد معنوی�ا عل�ى مس�توى الص�فات الدمو ,الم�یالد ال�وزن عن�د  ف�يمعنوي  وتأثیرلیس لھ ارتباط 
, لك�ل دیس�یلتر) غ�مملكغ�م/  0.018-( كولیس�یتروللك�ل دیس�یلتر) وال غمملكغم/  0.058-المدروسة والمتمثلة بكل من البروتین الكلي(

وزن المول�ود  نأوج�د ولتركی�ز الب�روتین الكل�ي بال�دم,  اً معنوی� اً ت�أثیرھنال�ك فب�ین أن  (30) إلی�ھھذه النتائج كانت مخالفة لم�ا توص�ل 
 كولیس�یترولی�زداد وزن الموالی�د بزی�ادة تركی�ز الو ,ونموھ�ا والعض�الت بالجس�م األنس�جةر یدخل في تط�و ألنھیزداد بزیادة تركیزه 

 . )31(عند المیالد  الوزن في تأثیربالدم أي لھ 
 

 انحدار الوزن عند المیالد على صفات الدم المدروسة )3(جدول 
 

مستوى  معادلة الخط المستقیم )bاالنحدار ( ملمعا صفات الدم
 المعنویة

 ملمعا
 التحدید

)R2( 
مستوى 
 Y^ = 26.42 + 0.042 (X) لكل دیسیلتر غمملكغم/ 0.042 الكلوكوز

 ** 0.41 

 Y^ =32.62 – 0.0.058 (X) Ns 0.41 لكل دیسیلتر غمملكغم/  0.058 - البروتین الكلي
مستوى 

 Y^ = 29.62 – 0.018 (X) Ns 0.14 لكل دیسیلتر غمملكغم/  0.018 - كولیسیترولال

) *P<0.05) ** ،(P<0.01 ،(Ns.غیر معنوي : 
 

كان انحدار الوزن عند الفطام  إذالتجربة على صفات الدم المدروسة,  ألبقارانحدار الوزن عند الفطام  إن )4جدول(ال من بینتی
التحدی�د  م�للك�ل دیس�یلتر وك�ان معا غ�ممل كغ�م/ 0.048ھ مل�بلغ معاو) p >0.01وعالي المعنویة( اً على مستوى الكلوكوز بالدم موجب

ی��زداد  إذ اتج��اه ھ��ذه النتیج��ة مماثل��ة لص��فة ال��وزن عن��د الفط��ام أن ویب��ین 0.42الن��اتج م��ن معادل��ة الخ��ط المس��تقیم لھ��ذه العالق��ة 
 اً ھنال�ك ارتباط� إن إل�ىال�ذي اش�ار  32)( وج�ده م�ع م�اواح�د بال�دم وھ�ذا یتف�ق  غ�مملكغم عند زیادة مس�توى الكلوك�وز  0.048بمقدار
الفطام معنویا على صفات الدم المدروسة لم یكن انحدار الوزن عند الدم والوزن عند الفطام. ب الكلوكوز معنوي بین مستوىو موجب
لك�ل دیس�یلتر) وھ�ذه  غ�مملكغ�م/  0.012-( كولیس�یترولو ال لك�ل دیس�یلتر) غ�مملكغ�م/  0.024-( من البروتین الكلي كالً  ملتش والتي

 ,صفات النمو ویزداد النمو بزیادة تركیز البروتین الكلي في اً تأثیر لتركیز البروتین الكلي بالدم إنالذي أكد  (33)النتیجة لم تتفق مع 
بزی��ادة تركی��ز  ال��وزن ی��زداد إذوس��رعة نم��و عجالتھ��ا,  األمھ��اتس��تیرول ف��ي دم یھنال��ك عالق��ة ب��ین تركی��ز الكول إن(34) وج��دو

 .ستیرول بالدمیالكول
 
 
 
 
 

 

62 



 2013/ علمي /  الرابع العدد -الحادي عشر المجلد –العلمیة  كربالء جامعة مجلة
 

 

 انحدار الوزن عند الفطام على صفات الدم المدروسة (4)جدول 
 

مستوى  معادلة الخط المستقیم )bاالنحدار ( ملمعا صفات الدم
 المعنویة

 ملمعا
التحدید 

)R2( 
مستوى 
 Y^ =74.12+ 0.048   (X) ** 0.42 لكل دیسیلتر غمملكغم/0.048 الكلوكوز

البروتین 
 Y^ =78.32 – 0.024   (X) Ns 0.28 دیسیلتر لكل غمملكغم/ 0.024 - الكلي

مستوى 
 Y^ =76.98 – 0.012   (X) Ns 0.29 لكل دیسیلتر غمملكغم/  0.012 - كولیسیترولال

     ) **P<0.01 ،(Ns.غیر معنوي : 
 

كان انحدار عدد التلقیحات  إذعلى صفات الدم المدروسة,  لإلخصاب) انحدار عدد التلقیحات الالزمة 5جدول(المن  یتضح
 إذلكل دیسیلتر,  غممل/ تلقیحة 0.0022 –ھ ملوبلغ معا) P >0.05(   اً ومعنوی اً على مستوى الكلوكوز بالدم سالب لإلخصابالالزمة 

یمكن  إذواحد وھذه العالقة ایجابیة,  غمملتقل عند زیادة تركیز مستوى الكلوكوز بالدم  لإلخصابعدد التلقیحات الالزمة  أن
 وھذه النتیجة لم تتفق مع 0.28التحدید لمعادلة الخط المستقیم لھذه العالقة  ملاستخدامھا في برامج االنتخاب والتحسین وبلغ معا

أوضح . لإلخصابعدد التلقیحات الالزمة  في تأثیردورة الشبق ولھ  إثناءتركیز مستوى الكلوكوز بالدم یزداد  نأوجد  إذ 35)(
) وبلغ P >0.05سالب ومعنوي ( الجریباتھرمون محفز العلى مستوى  لإلخصابانحدار عدد التلقیحات الالزمة  نأ جدولال

 مع زیادة تركیز ھرمون تلقیحة 0.018تقل  لإلخصابعدد التلقیحات الالزمة  إنأي  ملنانوغرام لكل  / تلقیحة 0.020 –ة ملمعا
التحدید  ملیمكن استخدامھا في برامج االنتخاب والتحسین وبلغ معا إذنانوغرام واحد بالدم وھذه العالقة ایجابیة,  محفز الجریبات

مرحلة  إثناءیزداد  محفز الجریبات ھرمون أنالحظ  إذ36) مع ( متفقة وھذه النتیجة 0.38لمعادلة الخط المستقیم لھذه العالقة 
 الحلیبعلى مستوى ھرمون  لإلخصابانحدار عدد التلقیحات الالزمة  أن لوحظو ,وتطورھا مسؤول على نمو الجریبة ألنھالشبق 

تزداد  لإلخصابعدد التلقیحات الالزمة  إن, أي مل/نانوغرام لكل  تلقیحة 0.055ھ مل) وبلغ معاP >0.01موجب وعالي المعنویة(
معنویا  لإلخصاب مع زیادة تركیز البروالكتین بالدم نانوغرام واحد. في حین لم یكن انحدار عدد التلقیحات الالزمة تلقیحة 0.055

 0.00058( ستیرولیوالكوللكل دیسیلتر)  غممل/تلقیحة 0.0030-( من البروتین الكليروسة والمتمثلة بكل على صفات الدم المد
بین تركیز البروتین الكلي وعدد التلقیحات  اً معنوی اً وجد ھنالك ارتباطإذ  37)( لم تتفق مع , ھذه النتیجةدیسیلتر لكل غممل/ تلقیحة

ھنالك  (38) . الحظلإلخصابعدد التلقیحات الالزمة  یز البروتین الكلي بالدم یزید منانخفاض ترك أنالحظ  إذ, لإلخصابالالزمة 
یزید نسبة  كولیسیترولالتركیز العالي لل إن إذ, لإلخصاببالدم وعدد التلقیحات الالزمة  ستیرولیبین تركیز الكول اً معنوی اً ارتباط

زیادة التخلیق الحیوي للھرمونات  إلىبالدم یؤدي  كولیسیترولزیادة تركیز ال إن. لإلخصابویقلل عدد التلقیحات الالزمة  اإلخصاب
 . (39)ظھور عالمات الشبق  إلىوبالتالي یؤدي  الشحمیة

 
 انحدار عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب على صفات الدم المختلفة )5(جدول 

 

مستوى  معادلة الخط المستقیم )bاالنحدار ( ملمعا صفات الدم
 المعنویة

 ملمعا
 التحدید

)R2( 
 Y^ = 1.22 – 0.0022 (X) * 0.28 لكل دیسیلتر غممل%/ 0.0022 - مستوٮالكلوكوز
 Y^ = 1.25 – 0.0030 (X) Ns 0.33 لكل دیسیلتر غممل%/  0.0030 - البروتین الكلي

مستوى 
 Y^ =1.009+0.00058 (X) Ns 0.16 لكل دیسیلتر غممل%/  0.00058 كولیسیترولال

محفز  ھرمون
 Y^ = 1.12 – 0.020 (X) * 0.38 مل%/ نانوغرام لكل 0.020 - الجریبات

 Y^ = 0.662 + 0.055   (X) ** 0.50 مل%/ نانوغرام لكل 0.055 الحلیبھرمون 
  ) *P<0.05) ** ،(P<0.01 ،(Ns.غیر معنوي : 
 

كان االرتباط  إذوالتناسلیة المدروسة,  اإلنتاجیةاالرتباط البسیط بین صفات الدم المختلفة والصفات  ملمعا )6جدول(البین 
) بینما 0.22) والوزن عند الفطام(0.20المیالد() لمستوى الكلوكوز بالدم مع كل من الوزن عند P >0.01وعالي المعنویة( اً موجب

. لم یكن ھنالك ارتباط معنوي لإلخصاب) بین مستوى الكلوكوز وعدد التلقیحات الالزمة 0.17 -(اً ومعنوی اً كان االرتباط سالب
 اً معنوی اً ارتباطھنالك كان  والتناسلیة المدروسة. اإلنتاجیةبالدم مع جمیع الصفات  والكولیسیترول لمستوى البروتین الكلي

P<0.05) ًلم یكن ھنالك ارتباط معنوي بین لإلخصاببالدم وعدد التلقیحات الالزمة  محفز الجریبات بین تركیز ھرمون) سالبا .
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 موجباكان  إذ, لإلخصابوالتناسلیة المدروسة ماعدا االرتباط مع عدد التلقیحات الالزمة  اإلنتاجیةوجمیع الصفات حلیب ھرمون ال
 ).0.34ھ(ملوعالي المعنویة وبلغ معا

 

 والتناسلیة المدروسة اإلنتاجیةاالرتباط بین صفات الدم والصفات  ملمعا ) 6(جدول 
 مستوى المعنویة ) rمعامل االرتباط ( الصفات المرتبطة

 ** 0.20 6و  1
 ** 0.22 7و  1
 * -0.17 8و  1
 Ns 0.08 6و  2
 Ns 0.03 7و  2
 Ns -0.08 8و  2
 Ns -0.13 6و  3
 Ns -0.12 7و  3
 Ns 0.08 8و  3
 * -0.13 8و  4
 ** 0.34 8و  5

                            ) *P<0.05) ** ،(P<0.01 ،(Ns.غیر معنوي :  
: الوزن عند 6: ھرمون البروالكتین، FSH ،5: ھرمون 4: مستوى الكولیستیرول، ، 3: البروتین الكلي، 2: مستوى الكلوكوز، 1

 ة لإلخصاب: عدد التلقیحات الالزم8: الوزن عند الفطام،  7المیالد، 
 

د نستنتج من ھذه الدراسة تحدید تأثیر العوامل الثابتة (تسلسل الوالدة ونوع التلقیح) لتقدیر المعالم الوراثیة للصفات المدروسة واعتما
 معادالت األنحدار في برامج األنتخاب والتحسین .
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